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Sprawozdanie za 2014 rok wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 8 maja 2001 r. (Dz.U. z dnia 22 maja 2001 r. z późn. zmianami) 

 

 § 2  

ad.1   

 FUNDACJA MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO  

00-021 Warszawa ul. Chmielna 15    I piętro pok. 103.   (adres też do korespondencji) 

Tel. 827 48 06   wt. i czw.   godz. 13.00 - 15.00 ,   

tel..  838 40 47;   827 48 06;    kom. 0 693 83 77 26; 

e.rudak@neostrada.pl 

Nie posiada jednostek organizacyjnych. 

PKD – 9499Z 

Fundacja MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego dnia 18 listopada 1999 r.  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy Wydział XVI Gospodarczy pod Nr 0000177984; Posiada status 

organizacji pożytku publicznego (od 24.05.2004). 

REGON nr 016157380-00018;    NIP – 525-21-67-802. 

 

Statutowym organem Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo jest Rada i Zarząd Fundacji;  

 

Rada Fundacji 

– Teresa Stanek – prezes Rady Fundacji 

– Anna Oleszczuk – wiceprezes Rady Fundacji 

– Kazimierz Baj – sekretarz Rady Fundacji 

– Edward Tracewski – członek Rady Fundacji 

– Kazimierz Rajski – członek Rady Fundacji (obłożnie chory) 

 

Zarząd Fundacji: 

-     Eulalia Rudak   -   Prezes Zarządu               
-     Julian Stola   -  Wiceprezes Zarządu  

- Wiesława Flisek – Skarbnik Zarządu          
- Stanisław Masny – Sekretarz Zarządu 
- Anna Zielińska -  Członek  Zarządu  -  Kierownik Biura 
- Teodozja Wróblewska – członek Zarządu  

 W roku 2014 nie zaszły żadne zmiany w składzie Rady i Zarządu Fundacji.  

Księgowość prowadzi Krystyna Sobczak 
 

Celami statutowymi  Fundacji są: 

1) zbieranie dokumentacji, wspomnień i zapisów historycznych o  losie i martyrologii 
dzieci  czasu wojny, 

2) programy badawcze mające  zachować pamięć o krzywdach  jakie wojna  
wyrządza dzieciom i  dostarczanie tej wiedzy  do  różnych kręgów społecznych: 

a) pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie tradycji narodowej, 
b) działanie na rzecz integracji europejskiej, 
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3) skupianie wokół idei Fundacji twórców, miłośników historii, przedstawicieli nauki i  
wolontariuszy   tej sfery  działania w kraju i zagranicą, 

4) popieranie i promocja działań na rzecz łagodzenia  skutków  stresu wojennego, 
a) wyrównywanie szans rodzin i osób pokrzywdzonych działaniami wojennymi, 
b) pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen. 

 
ad. 2 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) inicjowanie, organizowanie i wspieranie: 

a) gromadzenia wspomnień oraz  dokumentacji dzieci z czasów wojny i dotyczących 

tych dzieci, 

b) prac nad katalogowaniem i archiwizacją  gromadzonych wspomnień i dokumentacji 

najmłodszego pokolenia wojennego, 

c) konferencji, seminariów i konwersatoriów, imprez i konkursów w kraju i zagranicą, 

d) działalności propagatorskiej, wydawniczej i informacyjnej  w zakresie obejmującym 

cele  Fundacji. 

2) pozyskiwanie zasobów materialnych dla wykonania celów Fundacji. 

3) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami   

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę 

krajową i zagraniczną z organizacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi wskazującymi 

zainteresowanie celami Fundacji. 
 

Czas trwania organizacji jest nieograniczony 
Okres sprawozdawczy Fundacji obejmuje okres od  01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
Fundacja stosuje następujące zasady rachunkowości: Aktywa i Pasywa wyceniane są wg 
zasad określonych  ustawą z dn. 29.09.1994 r. O rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 
2002 r. Nr 76 z późn. zm.) 

 

ad. 3 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, ani odpłatnej.  Nie jest wpisana do rejestru 

przedsiębiorców. Działa nie dla zysku. 

Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96  z 2003 r z późn.zm.) 

 
ad. 4.  

Uchwały w załączeniu. 

W roku 2014 Fundacja wykonała następujące zadania: 
1. Porządkowanie i niezbędną segregację materiałów archiwalnych, wzbogacenie archiwum 

o zdjęcia archiwalne z czasów II wojny  światowej;  
2. Przekazanie (zdeponowanie) części materiałów (wydawnictwa, korespondencja, zapisy 

taśmowe z organizowanych spotkań, sprawozdań merytorycznych i finansowych) z lat 
1999 - 2007 do Archiwum Akt Nowych. 

3. Wydanie 19 tomu wspomnień „Moje wojenne dzieciństwo” – format A-5; str. 211; okładka 
kolorowa, lakierowana, miękka. 

4. Szersze spopularyzowanie wydanych dotychczas wspomnień przez dalsze 
wprowadzenie ich na stronę internetową nowych wydawnictw (np. 19 tom wspomnień 
„Moje wojenne dzieciństwo”). W 2014 roku wprowadzono wyszukiwarkę dla wszystkich 
tomów. 

5. Prowadzenie wśród kombatantów i dzieci wojny programu „Łagodzenie skutków stresu 
wojennego”. Zamieszczenie na portalu Fundacji książki „Stres wojenny – skutki i ich 
łagodzenie”, materiały 6 sympozjów i inne. 



 3 

6. Starania o uzyskanie odpisu 1% od podatku. 
7. Udział w XIII Warszawskim Święcie Chleba i Ziemniaka. 
8. Prowadzenie programu „Orędownicy Pamięci” i „Drogi Wypędzeń Warszawa 44” 
9. Współpraca, zgodnie z „Porozumieniem”, z ZKRPiBWP Warszawa Śródmieście 
10. Przekazywanie naszych wydawnictw podczas różnych spotkań historycznych i 

świątecznych. 

11. Udzielano, jak w czasie każdego roku, pomocy w nawiązaniu kontaktów osobom, które 

po przeczytaniu wspomnień w „internecie” pragnęły skontaktować się z autorami 

wspomnień lub osobami o których przeczytały w naszych wydawnictwach, często są to 

członkowie rodziny lub przyjaciele, znajomi, z którymi w czasie lub po  wojnie utraciły 

kontakt. Dochodzi do spotkań wzruszających, ale wielu osobom już nie możemy pomóc, 

bo niestety autor wspomnienia zmarł. 

12. W roku 2014 często zwracali się do nas dziennikarze radia i telewizji polskiej, niemieckiej 

i innych o umożliwienie wywiadów związanych z obchodzonymi w tym roku licznymi 

rocznicami. Nasza pomoc okazywała się przydatna w przygotowaniu wywiadów dla radia, 

telewizji..  Niestety długie wywiady były bardzo skracane, ze względu na ograniczony 

czas audycji. Zniechęcało to udzielających informacji o swoich przeżyciach, często ludzi 

schorowanych, dla których wywiad był obciążającym przedsięwzięciem. Nie raz 

podkreślali, że może to już ostatni czas, by mogli zaświadczyć o przeżytej historii. 

13. Wiązano kontakty z instytucjami i organizacjami pozarządowymi przekazując nasze 

wspomnienia itp. 

14. Szczegółowy opis działania w Sprawozdaniu merytorycznym za 2014 rok. 
 
ad. 5. 

Środki finansowe Fundacja uzyskuje poprzez występowanie z wnioskami do instytucji 
państwowych i samorządowych oraz przyjmuje wpłaty dobrowolne, oraz z odpisu 1% od 
podatku. Wszystkie środki są przeznaczane na koszty działalności pożytku publicznego 
 
Aktywa 
    Stan konta w banku wynosił na 31.12.2014 r.             11257,09 zł 
    Stan kasy na dzień 31.12.2014 wynosił                         2299,03 zł 

                     Razem                                                         13434,11 zł 

 
 - Fundacja nie posiada obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego 
 - nie dokonano żadnych zakupów nieruchomości 

- nie dokonywano zakupu środków trwałych Fundacji  
 

Pasywa 
Fundusz własny Fundacji                                                               13434,11 zł    
                      w tym :       Fundusz podstawowy                            11454,18 zł 
                                         zysk za rok obrotowy 2012                     1979,94 zł 

                                         zobowiązania z tytułu PDOF                     122,00 zł   
 

              Bilans Fundacji na dzień 31.12..2014 r. 
              zamykał się kwotą po stronie aktywów i pasywów        13434,11  zł                             

 

 

Uzyskane przychody Fundacji w 2014 roku stanowią: 

Treść Kwota w zł 

- Dobrowolne wpłaty                                         5116,53 

- wpłaty z tyt. 1% podatku               2017,20  

- pomoc z UdsKiOR (dotacja) 5000,00 
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- pomoc z Urzędu m.st. Warszawy (dotacja) 15000,00 

                                                  Dochód roczny razem 27133,73 

Przychody finansowe - odsetki 68,82 

                                                  Ogółem przychody  27202,55 

Fundacja działa wg zasady non profit.  
Działalności gospodarczej nie prowadzi. 

 

ad. 6. Koszty Fundacji w 2014 roku kształtowały się następująco: 

Treść Kwota w zł 

koszty realizacji celów statutowych w tym: 
edycja 19 tom wspomnień ”Moje wojenne dzieciństwo”  (dotacja UdsKiOR) 
instalacja  wyszukiwarki na portalu Fundacji (dotacja M.st.Warszawa) 
-  materiały 

- usługi obce  
- wynagrodzenia 

24522,21 zł 
           
 

6320,58 zł                    
17401,63 zł 

800,00 zł 

- koszty administracyjne to:  
          a)  materiały:  

c) usługi obce w tym: 
                opłaty sądowe i skarbowe       61,00 

 poczta       39,40 
d) wynagrodzenia 

    700,40 
 

 100,40  
 
 

600,00 

Ogółem koszty       25.222,61 zł 

 

 Koszty realizacji zadania „Dzieci –Wojna-Pamięć” dotacja M.st. 
Warszawa w tym: 

a) zakup materiałów 
b) usługi obce 
c) wynagrodzenia  

                      
15000,00 zł 

4938,29 zł 
9261,71 zł 
800,00 zł  

 
 

Koszty realizacji wydania 19 tomu „Moje wojenne dzieciństwo” 

dotacja UdsKiOR w tym: 
a) usługi obce  
b) zakup materiałów  (środki własne) 

 
 

5000,00 zł 
725,00 zł 

 
Dochód z 1% odpisu od podatku rozchodowano na działania statutowych w ramach środków 
własnych, szczególnie na edycję 19 tomu wspomnień i przygotowanie materiałów do 
wyszukiwarki na portalu internetowym Fundacji. 

Różnica miedzy przychodem a kosztami wynosi (27202,55 - 25.222,61 zł  = 1979,94 zł) 

Fundacja w roku obrotowym wykazuje zysk w wysokości 1979,94 zł 

Zysk po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przeksięgowano na zwiększenie 
funduszu podstawowego. 
 
ad. 7. 
a/ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja nie zatrudnia pracowników na 
umowę o pracę. Wszystkie prace są wykonywane społecznie. Zarząd Fundacji pełni swoje 
funkcje społecznie 
b/ od umowy o dzieło na  roczne zapisy księgowości (bilans, rachunek wyników i tp.) 
odprowadzony należny podatek. 
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c/ nie występowały 
d/ nie występowały 

e/ Fundacja zgodnie ze statutem nie udziela i nie pobiera żadnych pożyczek.(par.11 pkt 2.-6) 
f/ Fundacja posiada konto w    BANK PEKAO S.A. O/Warszawa   
                   nr konta 98 1240 6175 1111 0000 4577 1756 
W 2014 pomimo złego  stan zdrowia niektórych członków Zarządu Fundacji  nie zaniechano 
żadnego z prowadzonych rodzajów działalności.  
ad. 8. 

Fundacja w roku 2014    pozyskała  dotację na działalność:  
z Urzędu ds. kombatantów i Osób Represjonowanych  m. St. 
Warszawy; 
z Urzędu m.st Warszawy 

 
5 000,00 zł 

15 000,00 zł 

 20 000,00 zł 

ad. 9.  
Fundacja  na koniec roku 2014 nie miała żadnych  zobowiązań finansowych. Nie zaciągała 
pożyczek. 
Fundacja składa do Urzędu Skarbowego deklarację roczną CIT – 8, PIT 11 i  PIT 4-R 

Fundacja złożyła sprawozdanie SOFT – 5  do Głównego Urzędu Statystycznego – 

elektronicznie..  

 
§ 3. 

 

Każdego roku Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe przed 

Radą Fundacji, a na posiedzeniach Rady Fundacji  składa informację z bieżącej działalności.  

Za rok 2014 przeprowadzona była 1 kontrola wewnętrzna Rady Fundacji (Protokół z kontroli 

w załączeniu). 

Fundacja jak co roku złożyła  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe do: 

          -    Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i  

- Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

- Urzędu Skarbowego 

W roku 2014 nie było kontroli zewnętrznej, ale sprawozdanie złożone do Uds.KiOR  poddane 

jest kontroli..  

 
Warszawa dn. 19  marca.2015 r. 

                                      Zarząd Fundacji: 

                                               Eulalia Rudak - prezes  

Julian Stola - wiceprezes  

Wiesława Flisek - skarbnik  

Sanisław Masny - sekretarz 

Anna Zielińska – członek - kierownik biura 

Teodozja Wróblewska - członek 

 
 


